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  יתר לחץ דם רדיפה בתקופת הנאצים והתפתחות סיבוכים מאוחרים של  

  
  

על קשר סיבתי בין רדיפות  ץמלוה 2.5.2010-שניסוחו האחרון היה ב 0893/09בפרוטוקול  ש  

  .הנאצים ובין התפתחות סוכרת ויתר לחץ דם מאוחרים

  

הפרעות קצב , קת לבספי-אי, התפתחות של ארוע מוחיקשר בין עתה נתבקשנו להתייחס ל  

  .על ידי רדיפות הנאציםם נגרשובין הכרה ביתר לחץ דם  יליתלב כלומחלת 

  

  .ספיקת לב והפרעות קצב ובין יתר לחץ דם- אי, יש קשר ברור בין הופעת ארוע מוחי  

  

גם כאן קיימת השאלה האם יש , כמו לגבי הארעות סוכרת ויתר לחץ דם בהקשר לשואה  

ככל שקטן המרחק בין הופעת לחץ . ר לחץ דם הגורמים לסיבוכים דלעילגורמים אחרים נוסף לית

כן קל יותר להצדיק מתן אחוז נכות גבוה יותר לנרדפי , הדם ובין הופעת הסיבוכים דלעיל

  .הנאצים

  

  :לאחר לבטים רבים החלטנו להמליץ כדלהלן   

  

יר בהופעת בחולים בהם הוכר קשר סיבתי בין הופעת יתר לחץ דם ורדיפות הנאצים נכ .1

  :ספיקת לב והפרעות קצב בשיעור כדלהלן -אי, סיבוכים של ארוע מוחי

  

CVA 
  שיעור ההכרה  ד"חלוף הזמן מאבחון יל ד"שיעור ההכרה ביל

  מלא
  מלא  שנה 20עד 

  2/3  שנה 20-40
  0  שנה 40מעל 

1/2  

    
  1/2  שנה 20עד 

  1/3  שנה 20-40
  0  שנה 40מעל 

1/4  

    
  1/4  שנה 20עד 

  1/5  שנה 20-40
  0  שנה 40מעל 

 



  ))513451583513451583  ''צ מסצ מס""חלחל((מ מ ""בעבע מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאותמכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות
TTHHEE  GGEERRTTNNEERR  IINNSSTTIITTUUTTEE  FFOORR  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGYY  AANNDD  HHEEAALLTTHH  PPOOLLIICCYY  RREESSEEAARRCCHH  

 
    

  3.7.23.7.2011011  --      אא08081212/11/11שש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2  
  

  Fax. THE GERTNER INSTITUTE, TEL HASHOMER 52621, ISRAEL 03-5305857 :פקס .Tel  03-5303939:טל  52621 השומר-תל, ש שיבא"המרכז הרפואי ע, מכון גרטנר       

  

 
  AF -הפרעות קצב פרוזדוריות
  שיעור ההכרה  ד"שיעור ההכרה ביל  ד"חלוף הזמן מאבחון יל

  שנה 20עד 
  מלא

3/4  
  1/2  שנה 20-40

  0  שנה 40מעל 

1/2  

    
  1/2  שנה 20עד 

  1/4  שנה 20-40
  0  שנה 40מעל 

1/4  

    
  1/4  שנה 20עד 

  1/5  שנה 20-40
  שנה 40מעל  0 

  
 

  VT -הפרעות קצב חדריות 
  שיעור ההכרה  ד"שיעור ההכרה ביל  ד"חלוף הזמן מאבחון יל

  שנה 20עד 
  מלא

2/5  
  1/5  שנה 21-30

  0  שנה 30מעל 

1/2  

    

  1/5  שנה 0-30

  0  שנה 30מעל 

1/4  

    

  1/10  שנה 0-30

  שנה 30מעל  0 
 

  

  .תליישר שבין יתר לחץ דם ומחלת לב כלהחלטנו לא להמליץ על הכרה בק .2

 
  

  
  
  מג
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